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 الموقع المصغّر متعدد اللغات 
 سیاق:

تأتي فكرة إنشاء موقع متعدد اللغات (اإلنجلیزیة واإلسبانیة 

 Estrieوالعربیة والسواحیلیة) من اتحاد المجتمعات الثقافیة في 

(FCCE كجزء من االتفاقیة القطاعیة بشأن المساواة بین الجنسین (

 .MRC des Sourcesوالتي یدعمھا  Estrieفي 

تم تصمیم ھذا الموقع المصغر متعدد اللغات خصیًصا للسماح لك 

بفھم أفضل للعوامل الجذابة لمركز موارد المھاجرین وكذلك جمیع 

 الھیاكل والموارد الموجودة لمساعدة النساء المھاجرات في 

 استقبالھن وتأسیسھن في مركز موارد المھاجرین.
  MRC des Sources نص العرض التقدیمي 

 MRC des Sources منطقة

 إنھ مكان فرید حیث تتقاطع سبع بلدیات فریدة ومنسوجة بإحكام.

إنھا أرض االجتماعات حیث نتعرف على بعضنا البعض ونعاود االتصال. 

 مساحة للتبادل الصادق حیث یتم إنشاء روابط قویة ودائمة.

إنھ مكان للعیش والعمل بشكل مختلف. منطقة نحب أن نحلم فیھا 

 ونتنفس ونعبر عن كل إبداعاتنا.

إنھ جزء من البلد على نطاق إنساني حیث تتحول الحیاة الیومیة 

إلى لحظات احتفالیة. مكان یتجذر فیھ المرء لتنمیة أسلوب حیاة 

 ذي معنى.

 إنھ مكان یعیدنا إلى األساسیات ، إلى ما یھم حًقا.

 إنھ ھنا ، في قلب كیبیك ،

 رقیة.تھتز على إیقاع البلدات الش

 

 MRC des Sourcesمنطقة 

 العالم ھناك!
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  MRC des Sourcesقیم منطقة 

 الشعور باالنتماء للمجتمع

 المساعدة المتبادلة / التعاون / التضامن / التعاون

في منطقة المصادر ، نؤمن بأھمیة المجتمع والمجتمع. لدینا 

المشتركة اإلرادة للعمل مًعا ، لاللتقاء من أجل المصلحة 

والرفاھیة ومن أجل مستقبل اإلقلیم. تعزز مشاریعنا التنمیة 

الشخصیة والجماعیة. نحن متضامنون مع بعضنا البعض. نحن كرماء 

 مع وقتنا. معا نعلم أننا سنحقق أشیاء عظیمة.

 العطف

 رعایة الناس واألرض

في منطقة المصادر ، نعتقد أن سكاننا ورواد أعمالنا وكبارنا 

ھم ثروتنا ونحن نعتني بھا. داخل مجتمعاتنا ، نحن وشبابنا 

مھتمون باآلخرین ، ونتأكد من االستماع إلیھم ، والسماح لھم بأن 

 یكونوا كما ھم ، وقبولھم دون السعي لتغییرھم.

نعتقد أیضًا أنھ من واجبنا االھتمام بأرضنا. نعتقد أن كل إیماءة 

ھ تأثیر كبیر على صغیرة لھا أھمیة وأن العمل المشترك للجمیع ل

 .البیئة
 التوازن

 أقل أكثر. أفضل

في منطقة المصدر ، نؤمن بالتوازن في كل شيء. نحن نبحث عنھا 

وندافع عنھا. نحن نبحث عن نمط حیاة صحي ، مشبع بالصفاء 

والحیویة ، والعزلة واللقاءات ، والتقالید والحداثة ، 

ن االھتمامات والتوزیع العادل بین العمل والحیاة الشخصیة ، بی

 الفردیة والمصالح الجماعیة ، من أجل أن نكون سعداء وصحیین

ومرضیین. نحن نسعى دائًما لتحقیق األفضل ، دون الحاجة إلى تحقیق 

 المزید.
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 نزاھة

 المعنویة والجسدیة

في منطقة المصادر ، نؤمن بالنزاھة المطلقة. یسكننا الصدق 

وكاملون. نقول بقلوب مفتوحة وشجاعة ما والشفافیة. نحن حازمون 

نقولھ. نحن ال نصوغ كالمنا وفًقا للناس أو الطبقة االجتماعیة أو 

وفًقا لمصالحنا. نعبر عن آرائنا من أجل تغییر األشیاء ، مدفوعین 

بإرادتنا الحسنة. نحن نشارك أفكارنا عالنیة ، دون رقابة ، لكن 

 ال نبقى عالقین في مواقفنا.

 

 نعد بھ لمن یأتون للعیش في منطقة المصادرما 

تجربة ملیئة بالمواجھات ، حیث یكون االتصال البشري مھًما. منطقة 

 تعیدك إلى األساسیات.

 للمضي قدًما ، للعیش ، للتفكیر ، للعمل: مًعا.

 

 األشیاء التسعة التي تمیزنا عن المناطق األخرى

 

 االبتكار: طریقة في العمل والتفكیر -1

 قافة مجزأة: یدعمھا الجمیعث -2

 الزراعة المستدامة -3

 سھولة الوصول: إلى اإلقلیم والشعب -4

 الفضاء: العیش والتعھد واللقاء -5

 الطبیعة -6

 التراث: ثقافي وعملي -7

 التنمیة المستدامة: التطلع إلى المستقبل -8

 نسیج اجتماعي قوي: ثروتنا الشخصیة والجماعیة -9
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 االستقبالخدمات 

سواء كان ذلك قبل وصولك أو خالل عامك األول من االستقرار في 

منطقة المصادر ، توجد خدمة استقبال لمساعدتك على اكتشاف 

البیئة ومناطق الجذب فیھا. تتكون فرقة االستقبال من موظف 

في  Place aux jeunesووكیل  MRC des Sourcesاالستقبال والتكامل في 

Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond-Drummond-Bois-Francs 
 

VÉRONIQUE PELLETIER 
Agente d’accueil et d’intégration MRC des Sources 

309, rue Chassé, Val-des-Sources 
819 879-6661, poste 240 

vpelletier@mrcdessources.com 
MARIE-PIER THERRIEN 

Agente de migration Place aux jeunes des Sources  
557 1re Avenue, Val-des-Sources 

819 879-7667 
paj@cjerichmond.qc.ca 

 

البلدیات عرض نصوص یلي یماف  

Danville 

و  Victoriavilleو  Sherbrookeركن صغیر من الجنة یقع في وسط 

Drummondville تعتبر .Danville  واحدة من أجمل القرى الخالبة في

Eastern Townships  وتدعوك في رحلة مدھشة عبر تاریخھا ، حیث تحولت ،

ھندستھا المعماریة في الماضي ورؤیتھا الدینامیكیة نحو مستقبل 

واعد. مع منتزھھا الصناعي ومركز الرعایة النھاریة ومدارسھا 

یة وخدماتھا االبتدائیة ومجموعة واسعة من األنشطة الترفیھ

 بیئة معیشیة وعمل استثنائیة. Danvilleالعدیدة ، تقدم 

 المفضلة

 • مركز بوربانك بوند للترجمة لمشاھدة

 الطیور أو مجرد المشي في الطبیعة. 

 • ندوة دانفیل للفنون ومعارضھا الفنیة المتعددة.
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 •La Mante du Carré .وھو سوق عام ومطعم في نفس الوقت 

• الھندسة المعماریة للمنازل التراثیة ، الناتجة عن مزیج من 

 الثقافة الفرنكوفونیة واألنجلو سكسونیة.

  La Route verteكم من  14• لعشاق ركوب الدراجات ، ھناك مقطع طولھ 

، مرورًا بـ  Kingseyإلى محطة  Saint-Cyrمن  MRC des Sourcesیعبر 

Danville .حیث نجد مكتب المعلومات السیاحیة ، 

 
Sud-Ham 

ھام سود ھي بلدیة ساحرة للسیاحة والزراعة والغابات تقع على 

.  Bois-Francsعلى حدود  MRC des Sourcesحدود البلدات الشرقیة في 

مكان رائع لمشاھدة غروب الشمس والتنزه في الطبیعة ، تزدھر ھام 

وتلبیة احتیاجات مواطنیھا ، من األصغر إلى سود لتنشیط بیئتھا 

 األكبر سًنا

 المفضلة :

• جنة حقیقیة لمحبي الطبیعة ، منتزه مونت ھام اإلقلیمي الذي 

 متًرا یكشف عن منظر خالب للمحیط. 713یبلغ ارتفاعھ 

• یقدم موقع المخیم مونت ھام سود الواقع على حافة بحیرة ال 

األنشطة بما في ذلك بیئة مثالیة لھواة ترویت العدید من 

 الصید.

السكني البیئي ، الذي ینفذ مشاریع  Au pied du Mont-Ham• مشروع 

ابتكاریة ذات طبیعة مستدامة ، من أجل بناء مجتمع ذو قیم 

 بیئیة وإنشاء نموذج إدارة فعال ألعضاء الجمعیة التعاونیة.

العدید من وحدات اللعب الحدائق ؛ المتنزه الترفیھي مع  •

لألطفال وحدیقة المسنین مع مناطق للنزھات تحیط بھا األشجار 

 وشجیرات الفاكھة.
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 Bed and Breakfast Laو  Auberge-restaurant la Mara• اإلقامة السلمیة. 

Grande Dame  واستئجار الشالیھات عند سفح مونت ھام أو حتى في

Miel et Terre . 
 

AdrienSaint    

ساحرة للغایة ھم األشخاص الذین یعیشون ھناك  Saint-Adrienما یجعل 

ویعملون من أجل تطویرھا ونوعیة الحیاة. إنھا مالذ الھدوء 

والسحر والھواء النقي والحیویة ، وھي بیئة معیشیة مثالیة 

للعائالت الشابة. ھناك أناس مرحبون وودودون ، فخورون بجذورھم 

مجتمع بروح المبادرة واإلبداع. ال یستغرق األمر لاوبیئتھم. یتمیز 

 سوى زیارة واحدة لرؤیة ذلك!
 المفضلة :

، والتي تبعث على  La Meunerie• قاعة العرض متعددة الوظائف ، 

 اإلثارة إلى حد كبیر بفضل المشاركة التطوعیة ألھالي القریة ؛

الذي أعاد تحویل الكنیسة من أجل جعلھا مرة  1606• مشروع الشركة 

 BEAM (Estrienأخرى مكاًنا موحًدا للمجتمع وھو المكتب الرئیسي لـ 

Bureau de l'Audiovisuel et du Multimédia؛ ( 

على تعزیز تنمیة األعمال اإلبداعیة.  BEAMدة ، تعمل • كھیئة موح

یوفر تأجیر المعدات واستودیوھات التسجیل ، باإلضافة إلى تقدیم 

 خدمات الدعم لإلنتاج السمعي البصري الوطني والدولي ؛

 •Le Comptoir St-Vrac وھو متجر بقالة متجدد یدعم مجتمعھ ، 
 

 

eCamill-Saint 

في المناظر الطبیعیة الجبلیة الرائعة ، على رأس مستجمع میاه 

واحدة من أجمل القرى الملیئة  Saint-Camilleنھر نیكولیت ، تعد 

بالزھور في كیبیك. البلدیة رأسھا مليء باألفكار وروح الفریق. 
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إنھ مكان یجدد نفسھ دائًما ، یحملھ مجتمع فوار ومبتكر یتطلع 

 دائًما إلى األمام.

 مفضلة :ال

كیلومترات من مسارات  6• المسار العائلي ، الذي یوفر  •

 المشي التي تتخللھا لوحات تفسیریة.

في المتجر العام السابق ، وھو یتألق من  Le P'tit Bonheur• یقع  •

خالل قاعة العروض الخاصة بھ ، ومقھى ، وأیًضا من خالل معرضھ 

 الفني ومركز الترجمة الریفیة وبیتزا الجمعة.

، ھو  Destination Saint-Camille، الذي تدیره  Le Camilloisمركز  • •

مركز مؤتمرات مقسم یقع في قلب القریة في الكنیسة التي تم 

 تحویلھا اآلن إلى مركز متعدد الوظائف.

مبنى تراثي مھم للمجتمع. ھذا  Sanctuaire Saint-Antoine• یعتبر  •

 مكان الكتشاف!
 

 
 

Windsor de-Georges-Saint   

سان جورج دو وندسور تحمل وشم العائلة على قلبھا والرغبة في 

زراعة أرضھا وتقالیدھا. تقع ھذه البلدیة في مرتفعات منطقة 

المصادر ، وتوفر مناظر طبیعیة خالبة وبیئة معیشیة آمنة ودافئة. 

كنیسة القریة تراًثا ثقافًیا ثرًیا بشكل استثنائي ، وكذلك تحمي 

 أسطورة تنانین القدیس جورج ، الذي ُیقال إنھ أصل تأسیس القریة.

 المفضلة :

• مشاركة المواطنین مع لجنة الریاضة والترفیھ ، من بین أمور 

 أخرى ، والتي تنشط القریة بجمیع أنواع األنشطة في جمیع الفصول.
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، والذي بدأ في األربعینیات  La Fromagerie Proulx• الجبن الممتاز من 

من القرن الماضي ، تم شحن عجالت شیدر إلى إنجلترا إلطعام القوات 

 التي تقاتل في الحرب العالمیة الثانیة.

 •Halte des Horizons  محطة طریق تتكون من مرصد فرید باإلضافة إلى ،

 كشك سیاحي صغیر.
 

 
 

Sources-esd-Val   

Val-des-Sources  ھي المدینة المركزیة لمنطقة المصادر. إنھ المكان

الذي یجد فیھ السكان خدمات حكومیة وإداریة وتجاریة وصحیة 

،  1899(األسبستوس سابًقا) في عام  Val-des-Sourcesوترفیھیة. تأسست 

وتم تشكیلھا من خالل تاریخ تعدین غني ، أحد بقایاھا ھو عمود 

لیوم من قبل مرصد متاح لعامة تعدین ضخم مفتوح ، یتم إغفالھ ا

الناس ، وبالتالي خلق مكان فرید في كیبیك. مكان مثالي للعیش 

 فیھ للعائالت

 المفضلة :

الستكشاف نكھات جدیدة في جو متأثر  7• مصنع الجعة الصغیر موالن 

 بجذور التعدین لدینا ؛

ومعسكره الموسیقي ، وھو من بین أكثر المعسكرات شھرة  O3• مركز 

 یبیك.في ك

• نادي رویال إستري للجولف بموقعھ الرائع وقاعة االستقبال التي 

 شخص. 500یمكن أن تستوعب ما یصل إلى 

 

Wotton  

أكثر من خیط في  بفضل مجتمعھ الفضولي والموھوب ، یمتلك ووتون

قوسھ. تحیط بھا الودیان واألراضي الزراعیة ، القریة مفعمة 
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بالحیویة من قبل مجتمع منسوج بإحكام ال یتردد أبًدا في مساعدة 

بعضھم البعض لتجاوز أنفسھم. ووتون ھي بلدیة زراعیة مزدھرة ، 

تفخر بأصولھا الفرنسیة الكندیة وبرائدھا ، أول مالكي األراضي 

في كندا السفلى المحررین. إن منتجاتھا الحرفیة وفن  الكندیة

الطھي اللذیذ یجعلھا مكاًنا ممتًعا للذواقة للعیش ، وترتكز على 

 القیم العائلیة وحمایة أرضنا المغذیة.

 المفضلة :

 •Camping de la rivière Nicolet   مع أنشطتھ لجمیع أفراد األسرة مثل

 أو أنابیب المنحدرات أسفل النھر ؛ Enchanted Forestلعبة الھروب من 

 •La Fromagerie La Maison Grise  حیث یمكنك الذھاب إلى الموقع ،

لمشاھدة الماعز وشراء الجبن (حتى أنھا تحتوي على خثارة 

 الجبن!) والعثور على منتجات من المنتجین والفنانین المحلیین ؛

 •Les Miels Lambert  عاًما وھي  50، مزرعة عسل بدأت منذ ما یقرب من

 اآلن واحدة من أكبر شركات إنتاج العسل في كیبیك.

 • حدیقة القبقب مع مساراتھا الحرجیة التي یمكن الوصول إلیھا 

 على مدار العام.

 

 العائلة

في منطقة لیسورس ، تقع الحیاة األسریة في صمیم أولویاتنا. یتم 

اتخاذ العدید من اإلجراءات للمساعدة في التوفیق بین مساعدة 

 األسرة والعمل والدراسات عن كثب. ھنا نجد بشكل خاص:

 ة معیشیة آمنة بروح المجتمع.• بیئ

 • األسالیب التربویة القائمة على الالعنف والنھج اإلنساني.

 • القرب من الطبیعة مما یجعلھا مكاًنا للوفاء للصغار والكبار.

 • الخدمات الصحیة لجمیع أفراد األسرة.
 

 

https://campingrivierenicolet.com/
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 حضانات االطفال 

، ورعایة CPEثالثة مراكز للرعایة النھاریة   Sourcesتضم منطقة 

، والعدید من البیئات  Saint-Georges-de-Windsorنھاریة بیئیة في 

 La Maison desالخاصة باإلضافة إلى مركزین للرعایة النھاریة عبر 

Familles FamillAction . 
 

 المدارس

 التسجیل في المدارس االبتدائیة والثانویة العامة

 یتم التسجیل في مركز خدمات مدرسة سومیتس:
 

www.csdessommets.qc.ca 
 

 ابتدائي •

 • ثانوي

 • مركز التمیز في التدریب المھني
 
 

 MRCجامعي) أو جامعة في منطقة  قبل (مستوى CEGEPال یوجد  •

des Sources ولكن یمكن أخذ بعض دورات ،DEC  للتعلیم العام في

المصادر بفضل الشراكة  -لتعلیم الكبار.  Val-desمقر مركز 

ومركز خدمة مدرسة سومیتس. لمزید من  Cégep de Sherbrookeبین 

 التفاصیل، اتبع ھذا الرابط:
•  https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/asbestos  

الملحق  انظر  ،  التفاصیل من لمزید   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csdessommets.qc.ca/
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/asbestos
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 خدمات المرأة

من خالل نھج نسوي یحترم التنوع ویھدف إلى رفاھیة المرأة ، یعمل 

مع النساء في مراكز موارد المھاجرین  Le point d’ancrageمركز النساء 

 في فال سان فرانسوا والمصادر من أجل:

• دعمھم في جھودھم الستعادة القوة الفردیة والجماعیة على 

 حیاتھم.

 المعیشیة.• تحسین ظروفھم 

• الدفاع عن حقوقھم ، والحد من أوجھ عدم المساواة التي یعانون 

 )منھا. (المرفق
 

 خدمات الشباب

في   Table enfance-jeunesse des Sources، تم تشكیل  CDC des Sourcesبمساعدة 

إلنشاء مشاریع مشتركة وتحسین القضایا التي تؤثر على  2018عام 

عاًما. مكنت ھذه األفكار  30و  0األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 

 .2019في عام  2024-2019من إطالق استراتیجیة الشباب لمصادر 
 

 

 خدمات للمسنین

للمسنین تعد بعض بلدیاتنا جزًءا من برنامج البلدیات الصدیقة 

)AFM الذي یھدف إلى تشجیع الشیخوخة النشطة لكبار السن في (

مجتمعاتھم. وبالتالي ، یتم اتخاذ مبادرات في مجتمعاتنا لتحسین 

 نوعیة حیاتھم.

 P'tit Bonheur de Saint-Camilleلدینا أیضًا مشروع ثقافة للكبار ، بقیادة 

من خالل  ، والذي یھدف إلى المشاركة االجتماعیة لكبار السن

 األنشطة الفنیة واالجتماعیة من أجل تحسین رفاھیتھم
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 اإلسكان

مكان جید لالستقرار. سواء كان األمر یتعلق  Des sourcesمنطقة 

بالبقاء في منزل أو شراء منزل ، في المدینة أو في الریف ، 

ستجد عرضًا متنوعًا بقیمة ممتازة مقابل المال. في الواقع ، 

أسعار المنازل والمساكن في متناول الجمیع ھناك أكثر مما ھي 

 علیھ في المراكز الكبیرة.

 تدامبرنامج اإلسكان المس

"یھدف ھذا البرنامج إلى تشجیع البناء المسؤول بیئًیا والصدیق 

للبیئة ، ال سیما من خالل تعزیز كفاءة الطاقة ، واستخدام المواد 

المستدامة وتحسین جودة الھواء في المنازل. من خالل المشاركة في 

ھذا المشروع ، یعتمد مركز موارد المھاجرین على التنمیة 

 ھ. "المستدامة لمجتمع

 سكن لإلیجار

ال تزال اإلعالنات المبوبة والكالم الشفھي ووسائل التواصل 

المحلیة ، أدوات جیدة للعثور  Facebookاالجتماعي ، وخاصة مجموعات 

على سكن. ستجد قائمة بالمواقع التي یجب الرجوع إلیھا في 

 الملحق
 

OMH 

مساكن منخفضة اإلیجار لألسر   Sourcesیوفر مكتب اإلسكان البلدي من 

 ذات الدخل المنخفض.

 

 الترفیھ

تقدم منطقة المصادر العدید من األنشطة واألنشطة الترفیھیة على 

 أراضیھا:

السیاحة الزراعیة ، الفنون ، الثقافة ، التراث ، الجذب 

 ید األسماك.السیاحي ، الھواء الطلق ، الریاضة ، الصید وص
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 تعد المشاركة طریقة رائعة لالندماج في بیئتك الجدیدة

 ومقابلة جیرانك بسرعة أكبر! ابحث عن عالمة التبویب

 "الترفیھ" على صفحات الویب الخاصة بالبلدیات. (المرفق)

 

تخضع بعض مرافق السیاحة الترفیھیة أیًضا التفاقیة بین 

المھاجرین ، مما یساھم في إمكانیة البلدیات ومركز موارد 

الوصول إلى البنیة التحتیة والحفاظ على عرض السیاحة 

 الترفیھیة في اإلقلیم. ھا ھم
 منتزه مونت ھام اإلقلیمي -

 الطریق األخضر -

 المعسكر الموسیقي -

 بركة بربانك -

- Le P'tit Bonheur 

- La Meunerie 

 المركز الترفیھي لألسبستوس -

 
 الثقافة

كنز جماعي حقیقي ، تلعب الثقافة دوًرا رئیسًیا في تأكید الطابع 

الممیز لمنطقتنا. إنھ ناقل للھویة الخاصة بأرضنا والتي تثریھا 

وعاملیھا الثقافیین  إنجازات مواطنینا وفنانینا وحرفیینا

وإلھام رواد األعمال الجریئین من ھنا. تقدم منطقة المصادر 

أنشطة ثقافیة متنوعة: عروض داخلیة ، مھرجانات ، أحداث أصلیة ، 

 تسجیالت ، تصویر. ھناك شيء لكل ذوق.

 اكتشف برامج صاالت األداء لدینا:
- Le P’tit Bonheur de Saint-Camille 

- La Meunerie à Saint-Adrien   
- Le Camp musical à Val-des-Sources  

 
 

https://ptitbonheur.org/
https://lameunerie.org/
https://www.centreo3.com/fr/camp-musical
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مھرجاناتنا من بعض یلي فیما : 
 

- Festival des Gourmands de Val-des-Sources 
- Symposium des arts de Danville   

- Festival Masq'alors! à Saint-Camille 
- Festival des oiseaux migrateurs à l'Étang Burbank 

- Le Slackfest à Val-des-Sources  
- Festival country à Wotton 

 

 التغذیة

 MRC desتتوفر لك العدید من الخیارات من حیث الطعام على أراضي 

Sources ، سواء كان األمر یتعلق بالعثور على اللحوم المحلیة .

والخضروات العضویة ، والمزید من المنتجات المتخصصة والجبن ، 

للطھي في المنزل أو لمشاركة وجبة جیدة في مطعم ، فإن المنتجین 

 والتجار لدینا لدیھم ما یلزم
 لدعمك.  

 لتخصصاتنا المحلیة:

 P'titیمكن العثور على تقلید من منطقة المصادر یوم الجمعة في  -

Bonheur  فيSaint-Camille جرب البیتزا المخبوزة في المنزل ؛ .

 السعادة في فرنك!

Psst توجد أیضًا محطة انتقاء في !Val-des-Sources  شارع  309في ،

Chassé. 

- Le Saint-Graal  لـFromagerie Proulx بن الحلیب الصغیر. ھي بال شك ج

الخطوة األولى في اإلنتاج ، ھذه الجبنة الصغیرة سریعة الزوال 

متوفرة فقط في المنضدة ، وستكون في الوقت المحدد ، ألنھ لن 

 یكون ھناك المزید من الجبن!
 
 
 
 

https://festivaldesgourmands.qc.ca/
https://symposiumdedanville.com/
https://masqalors.ca/fr/
https://www.cantonsdelest.com/evenements/244/festival-des-oiseaux-migrateurs-a-l-etang-burbank
https://lesfunambulesmodernes.com/
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 للمطبخ العالمي:

، تخصصات  Arbolandiaیقدم الزوجان ألبا وفرانشیسكو ، أصحاب  -

أمریكا الالتینیة من جمیع األنواع. تتوفر خدمة تقدیم الطعام 

 وطاولة الدولة عن طریق الحجز.

في تقدیم مجموعة متنوعة من   Les Fromages Latinoتتمثل مھمة شركة  -

 األعمار.أجبان أمریكا الالتینیة لعمالء متنوعین من جمیع 

  Marché du Carréسوف تجد أیضًا منتجات أمریكا الجنوبیة في متجر  -

 . Danvilleالصغیر في 

بعض المنتجات المتخصصة من  Coop Metro Plusیقدم محل بقالة  -

 ثقافات مختلفة.

 

 األسواق العامة

تقام ھذه بشكل عام خالل فترة الصیف. یمكنك العثور على العدید 

 المنتجات المحلیة ، بما في ذلك األطعمة والحرف الیدویةمن 

 
                                                    Marché Public Val-des-Sources :  سا 10 كل سبت à 14  سا  

La Mante du Carré à Danville : (طول السنة) .سا  14 الى  سا 10من   كل سبت 

Le Marché de Saint-Adrien : 10  من كل سبت h  13 الى h. 

Marché Local de St-Georges : 10 من كل احد h  13 الى h. 

La Clé des Champs de St-Camille : tous les jeudis de 15h30 à 18h30. 

 

 السیاحة 

، ستجد مسارات مقترحة للقیام  Tourisme des Sourcesعلى موقع الویب 

 بھا في غضون أیام قلیلة الكتشافھاأجمل مناطق الجذب في المنطقة
 les plus beaux attraits de la région. 

 لمعرفة مكان النوم أثناء إقامتك اقامة مؤقتة
 Hébergements temporaires  

 

https://www.facebook.com/marchepublicvaldessources/?__cft__%5b0%5d=AZXf8PZXbhE3thKEzdyXk5vcRBhbs9910AaumsyyUVUctFCzFJfnIu70mexx9_kPFEmhKQeEjsat5QdSRH_69TaQaPRWgOoYOtdBb0I_m2OWslPg3uK_c2EodJfMOxfqqodQHyPVtqJAdVa0O2vicoXBealAE-HMVjmNkhpKYKfTqrNWr_NMmdG4qHCM_yxNjc1U80EDUN0XpaKV9Iz1LYFI&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ManteDuCarre/?__cft__%5b0%5d=AZXf8PZXbhE3thKEzdyXk5vcRBhbs9910AaumsyyUVUctFCzFJfnIu70mexx9_kPFEmhKQeEjsat5QdSRH_69TaQaPRWgOoYOtdBb0I_m2OWslPg3uK_c2EodJfMOxfqqodQHyPVtqJAdVa0O2vicoXBealAE-HMVjmNkhpKYKfTqrNWr_NMmdG4qHCM_yxNjc1U80EDUN0XpaKV9Iz1LYFI&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/marchestadrien/?__cft__%5b0%5d=AZXf8PZXbhE3thKEzdyXk5vcRBhbs9910AaumsyyUVUctFCzFJfnIu70mexx9_kPFEmhKQeEjsat5QdSRH_69TaQaPRWgOoYOtdBb0I_m2OWslPg3uK_c2EodJfMOxfqqodQHyPVtqJAdVa0O2vicoXBealAE-HMVjmNkhpKYKfTqrNWr_NMmdG4qHCM_yxNjc1U80EDUN0XpaKV9Iz1LYFI&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/groups/136897901877880/user/100006295472230/?__cft__%5b0%5d=AZXf8PZXbhE3thKEzdyXk5vcRBhbs9910AaumsyyUVUctFCzFJfnIu70mexx9_kPFEmhKQeEjsat5QdSRH_69TaQaPRWgOoYOtdBb0I_m2OWslPg3uK_c2EodJfMOxfqqodQHyPVtqJAdVa0O2vicoXBealAE-HMVjmNkhpKYKfTqrNWr_NMmdG4qHCM_yxNjc1U80EDUN0XpaKV9Iz1LYFI&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/fermebiocledeschamps/?__cft__%5b0%5d=AZXf8PZXbhE3thKEzdyXk5vcRBhbs9910AaumsyyUVUctFCzFJfnIu70mexx9_kPFEmhKQeEjsat5QdSRH_69TaQaPRWgOoYOtdBb0I_m2OWslPg3uK_c2EodJfMOxfqqodQHyPVtqJAdVa0O2vicoXBealAE-HMVjmNkhpKYKfTqrNWr_NMmdG4qHCM_yxNjc1U80EDUN0XpaKV9Iz1LYFI&__tn__=kK-y-R
https://tourismedessources.com/preparatifs/?jsf=jet-engine&tax=pois:35
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 خدمات للسكان

 الرعایة الصحیة وخدمات الطوارئ

 Val-des-Sources (CIUSSS de l'Estrieوالمركز السكني لـ   CLSCالمستشفى ، 

CHUS 

 

تتوفر العدید من خدمات الرعایة الصحیة األخرى في جمیع أنحاء 

اإلقلیم مثل العالج بالتدلیك ، والعالج الطبیعي ، وقیاس البصر ، 

 والعنایة باالسترخاء ، وموارد الصحة العقلیة ، والصیدلیات ، 

 إلخ.

 

 خدمات النقل

  MRC des Sourcesیتم تقدیم خدمة النقل العام في جمیع أنحاء إقلیم 

 12دوالر لكل رحلة. ھذه الخدمة مجانیة لألطفال دون سن  3.50مقابل 

عاًما برفقة شخص بالغ. ومع ذلك ، من المھم أن تحجز رحلتك في 

 .ظھًرا ، یوم العمل السابق لرحلتك 2موعد أقصاه الساعة 

 

كاملة عن الخدمات المقدمة زر الموقع او للحصول على تفاصیل 

 اتصل بالرقم ادناه
 stcdessources.com         819 879-7107. 

 

، وھي متاحة من  Val-des-Sourcesتتوفر أیضًا خدمة سیارات األجرة في 

مساًء ، ویوم  6صباًحا حتى الساعة  6االثنین إلى الجمعة من الساعة 

 مساًء (مغلق أیام األحد). 6صباحًا حتى الساعة  8السبت من الساعة 
 

Taxi Asbestos  
819-879-5455

https://stcdessources.com/
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 المؤسسات المالیة

لدینا العدید من الخدمات المالیة التي یمكن أن توجھك في 

 خطواتك منھا:
Caisse Desjardins des Sources, Banque Nationale, Centre bancaire CIBC. 

 
 

 ھاتف، إنترنت، تلیفزیون
:یلي بعض الشركات الرئیسیة التي تقدم خدماتھا في المنطقةفیما    

Cooptel : www.cooptel.ca  
Cogeco : www.cogeco.ca 

Vidéotron : www.videotron.com 
Bell : www.bell.ca 

Axion : www.axion.ca 
Distributel : www.distributel.ca 

 

 العمل في المنطقة 

 القطاعات الرئیسیة للنشاط:
 التحول المعدني -

 البیئیةالتقنیات  -

 الوسائط المتعددة والتقنیات الرقمیة -

 معالجة الغذاء -

 اإلنتاج الزراعي المتخصص -

 السیاحة والثقافة -

 الموارد الطبیعیة غیر المستغلة -

 

 ! لتجد عمال
Carrefour jeunesse-emploi فرانكس-بوا-لمقاطعات ریتشموند ودروموند 

عاًما  35و  16بوابة للباحثین عن عمل الذین تتراوح أعمارھم بین 

مساعدتك في التخطیط للبحث عن وظیفة ، والحصول  CJE، یمكن لـ 

على سیرة ذاتیة تمیزك ، واالستعداد للمقابلة ، والحصول على 

 معلومات حول وظائف الطالب.
557, 1re Avenue, Val-des-Sources 

819 879-7667 
cjerichmond.qc.ca 

https://www.cooptel.ca/
https://www.cogeco.ca/fr/
http://www.videotron.com/
http://www.bell.ca/
http://www.axion.ca/
http://www.distributel.ca/
https://cjerichmond.qc.ca/
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ADN emploi 

في توفیر خدمات تطویر التوظیف المھني  ADN emploiتتمثل مھمة 

وإعادة دمج سوق العمل التي تتكیف مع العمالء الذین تتراوح 

عاًما وما فوق الذین یعانون من صعوبات معینة  16أعمارھم بین 

وتقدیم خدمات استشاریة في مجال الموارد البشریة للشركات في 

 إقلیمھا
561, 1re Avenue, Val-des-Sources 

819 879-4080 
info@adnemploi.com 

 
L’ARTERRE  

ھي خدمة شبكات تركز على الدعم والتوأمة بین المزارعین 
محین والمالكین. وھي تفضل إنشاء الخالفة من خالل االستیالء الطا

أو على المزارع (التي لم یتم تحدید خالفة لھا) ، واكتساب األصول 
تأجیرھا ، وإقامة شراكات لضمان استدامة األعمال التجاریة 

 .والتراث الزراعي في كیبیك
819 879-6661, poste 233 

elapointe@mrcdessources.com 
arterre.ca 

 
بك  خدمات كی  Services Québec de Val-des-Sources 

في توفیر وصول مبسط إلى الخدمات الحكومیة   تتمثل مھمة خدمات كیبیك
للمواطنین والشركات في جمیع أنحاء اإلقلیم (معلومات عن البرامج  
والخدمات الحكومیة ، والدعم في اإلجراءات اإلداریة ، والمساعدة في 
 .(التوظیف ، والمساعدة االجتماعیة والمزید

https://www.quebec.ca/services-quebec  
597 Boulevard Simoneau, Val-des-Sources 

819 879-7141 

Centre Service Canada 

للكندیین نقطة وصول واحدة إلى مجموعة واسعة من  Service Canadaتوفر 

خدمات ومزایا حكومة كندا (تأمین العمل ، رقم التأمین االجتماعي ، 

، معاش  TPSو  TVQجواز السفر ، ائتمان ضریبة السلع والخدمات و 

 التقاعد ومعاش تأمین الشیخوخة
Tous les services de Service Canada  

309, rue Chassé, Val-des-Sources 
1 800-622-6232 

 

tel:8198794080
mailto:info@adnemploi.com
mailto:elapointe@mrcdessources.com
https://www.arterre.ca/RegionsParticipantes/05#lesSources
https://www.quebec.ca/services-quebec
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada/programmes.html
https://www.google.com/search?q=services+canada+val+des+sources&rlz=1C1GCEV_frCA932CA932&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01qdrzHAb1C63KsZO5fEHLDuKRbhg%3A1620325608450&ei=6DSUYOnoGvS80PEPqvCIsAY&oq=services+canada+val+des+sources&gs_l=psy-ab.3..38.363333.368772.0.368899.31.25.0.0.0.0.295.3231.0j12j6.18.0....0...1.1.64.psy-ab..13.18.3230...0j35i39k1j0i67k1j0i263i433i20k1j0i433k1j0i433i131i67k1j0i433i67k1j0i203k1j0i263i20k1j0i22i30k1.0.aoKQw3Bn67M
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 ملحق
LA MRC DES SOURCES 

 خدمات اداریة
309, rue Chassé, Val-des-Sources (Québec) J1T 2B4 

819 879-6661 
Courriel : mrc.info@mrcdessources.com  

Site web : mrcdessources.com 
 

 العیش في المنطقة 

 حاضنات االطفال

CPE La Sourcière 
وتركیب تنسیق مكتب  

394, Mgr L’Heureux 
Wotton J0A 1N0 

819 828-2927 
 

Installation Les Poussinnelles 
280, rue Manville O, Val-des-Sources 

819 828-2927 
gw.micro-acces.com/cpelasourciere 

CPE Les Petits Soleils de Danville 
70, rue du Carmel, Danville 

819 839-3072 
cpe-estrie.org/service-de-garde/cpe/cpe-les-petits-soleils-de-danville 

 
Garderie Les p’tits Pouces Verts (garderie verte) 

134, rue Marcotte, Saint-Georges-de-Windsor 
819 828-0003  

lesptitspoucesverts@hotmail.com 

La Maison des Familles FamillAction – Halte-garderie 
454, rue Binette, Val-des-Sources 

819 879-0902 
famillaction.org 

المدعومة  غیر أو المدعومة األطفال رعایة خدمات من بالعدید قائمة  
www.laplace0-5.com / www.magarderie.com  

 
  المدارس

مدرسة ابتدائیة  la Passerelle  
410, 1re Avenue, Val-des-Sources  

Téléphone : 819 879-6926  
Site web : passerelle.cssds.gouv.qc.ca  

 
مدرسة ابتدائیة   la Tourelle  

180, rue Genest, Val-des-Sources  
Téléphone : 819 879-6303 

Site web : tourelle.cssds.gouv.qc.ca  
 

École primaire du Christ-Roi  
149, rue Miquelon, Saint-Camille  

mailto:mrc.info@mrcdessources.com
https://www.google.com/search?q=cpe+sourci%C3%A8re+asbestos&rlz=1C1GCEV_frCA932CA932&sxsrf=ALeKk03jKrWsJgKCT2EnDlFpVwh01c5QNA%3A1619548201665&ei=KViIYPX8J4LcswWyhY3gDA&oq=cpe+sourc&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgcIIxCwAxAnOgoIABCxAxCDARBDOgIIADoECC4QQzoNCAAQhwIQxwEQrwEQFDoHCAAQhwIQFDoFCAAQywE6CwgAEMcBEK8BEMsBUNScBFjkwQRgmc0EaAFwAHgAgAGXAYgBpQaSAQMyLjWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cpe+sourci%C3%A8re+asbestos&rlz=1C1GCEV_frCA932CA932&sxsrf=ALeKk03jKrWsJgKCT2EnDlFpVwh01c5QNA%3A1619548201665&ei=KViIYPX8J4LcswWyhY3gDA&oq=cpe+sourc&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgcIIxCwAxAnOgoIABCxAxCDARBDOgIIADoECC4QQzoNCAAQhwIQxwEQrwEQFDoHCAAQhwIQFDoFCAAQywE6CwgAEMcBEK8BEMsBUNScBFjkwQRgmc0EaAFwAHgAgAGXAYgBpQaSAQMyLjWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://gw.micro-acces.com/cpelasourciere/Publique/PagePersonnelle.aspx?SectionId=7&No=12
https://www.google.com/search?q=cpe+danville&rlz=1C1GCEV_frCA932CA932&oq=cpe+danv&aqs=chrome.0.0j69i57j0i22i30.2431j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://cpe-estrie.org/service-de-garde/cpe/cpe-les-petits-soleils-de-danville/
mailto:lesptitspoucesverts@hotmail.com
http://famillaction.org/historique-et-mission/
http://www.laplace0-5.com/
http://www.magarderie.com/
https://passerelle.cssds.gouv.qc.ca/
https://tourelle.cssds.gouv.qc.ca/
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Téléphone : 819 828-2404 
Site web : christroi.cssds.gouv.qc.ca  

 
 Hamelin مدرسة ابتدائیة

405, Mgr-L'Heureux, Wotton  
Téléphone : 819 828-2682 

Site web : hamelin.cssds.gouv.qc.ca  
 

  Masson مدرسة ابتدائیة
30, rue du Collège, Danville  
Téléphone : 819 839-2930 

Site web : masson.cssds.gouv.qc.ca  
 

 Notre-Dame-de-l’Assomption مدرسة ابتدائیة
483, rue Principale, St-Georges-de-Windsor 

Téléphone : 819 828-2565 
Site web : nda.cssds.gouv.qc.ca  

 
  Notre-Dame-de-Lourdes مدرسة ابتدائیة

1598, rue Principale, St-Adrien 
Téléphone : 819 828-2733 

Site web : ndl.cssds.gouv.qc.ca  
 

الخاصة األھلیة شروط*  اإلنجلیزیة  باللغة  الناطقة االبتدائیة المدرسة  
Il s'agit d'une école publique anglophone d'immersion française. 40% de son programme est dispensé en langue 

française. 
217 Water Street, Danville 

819 839-2352  
http://www.etsb.qc.ca 

 
École secondaire L'Escale 

819 879-5413 
lescale.csdessommets.qc.ca 

facebook.com/escale.val.des.sources 

Centre d'excellence en formation professionnelle 
819 879-0769 

cfpasbesterie.csdessommets.qc.ca 
 

Centre d'éducation des adultes des Sommets – Point de service de Val-des-Sources 
819 879-7191 

cea.csdessommets.qc.ca/asbestos  
 

 خدمات للشباب 

 l’Or Blanc دار الشباب
530, 1re avenue, Val-des-Sources 

819 879-5522 
www.facebook.com/mdjdelorblanc  

 
  Au Point دار الشباب

51, rue Cleveland, Danville 
819 839-2110 

www.facebook.com/mdjdanville  

https://christroi.cssds.gouv.qc.ca/
https://hamelin.cssds.gouv.qc.ca/
https://masson.cssds.gouv.qc.ca/
https://nda.cssds.gouv.qc.ca/
https://ndl.cssds.gouv.qc.ca/
http://www.etsb.qc.ca/
https://lescale.csdessommets.qc.ca/
https://www.facebook.com/escale.val.des.sources
https://cfpasbesterie.csdessommets.qc.ca/
https://cea.csdessommets.qc.ca/asbestos/
https://www.facebook.com/mdjdelorblanc
https://www.facebook.com/mdjdanville
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  Wotton دار الشباب
400, Mgr L’Heureux, Wotton 

819 828-3288 
 

Mouvement jeunesse de Saint-Georges-de-Windsor 
485, rue Principale 

819 828-0360 
www.facebook.com/groups/114306631985438  

 
 Action Jeunesse دار الشباب

1598, rue Principale, Saint-Adrien 
819 828-0137 

www.facebook.com/groups/159954480770603  
 

 d’Ham-Sud دار الشباب
21, chemin Gosford Nord 

www.facebook.com/groups/264781540298218  
 

 Saint-Camille دار الشباب
www.facebook.com/groups/172396926513253  

 
 السكن 
للبیع بیت أو لإلیجار  لإلسكان مواقع  

www.louer.ca 
www.kijiji.ca 

www.logisquebec.com 
www.lespac.com 

www.duproprio.com 
www.publimaison.ca 

www.centris.ca/fr 
https://www.remax-quebec.com/fr/index.rmx  

 

والثقافة  الترفیھ  

- Ville de Val-des-Sources 
valdessources.ca/culture-et-loisirs/tourisme-val-des-sources/tourisme-quoi-faire-a-valdessources 

- Ville de Danville 
danville.ca/decouvrir/tourisme 
- Municipalité de Ham-Sud 

https://www.ham-sud.ca/decouvrir/tourisme 
- Municipalité de Saint-Adrien 

www.st-adrien.com  
- Municipalité de Saint-Camille 

saint-camille.ca/decouvrir-saint-camille/nos-attraits 
- Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor  

www.st-georges-de-windsor.org 
- Municipalité de Wotton 

wotton.ca/loisirs  

البلدیة  مكتبات  
 Val-des-Sources مكتبة

351, boulevard St Luc, Val-des-Sources 
819 879-7171 

valdessources.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque 

https://www.facebook.com/groups/114306631985438
https://www.facebook.com/groups/159954480770603
https://www.facebook.com/groups/264781540298218
http://www.facebook.com/groups/172396926513253
http://www.louer.ca/
http://www.kijiji.ca/
http://www.logisquebec.com/
http://www.lespac.com/
http://www.duproprio.com/
http://www.publimaison.ca/
http://www.centris.ca/fr
https://www.remax-quebec.com/fr/index.rmx
https://valdessources.ca/culture-et-loisirs/tourisme-val-des-sources/tourisme-quoi-faire-a-valdessources/
https://danville.ca/decouvrir/tourisme
https://www.ham-sud.ca/decouvrir/tourisme
http://www.st-adrien.com/
https://saint-camille.ca/decouvrir-saint-camille/nos-attraits/
http://www.st-georges-de-windsor.org/
https://wotton.ca/loisirs
https://valdessources.ca/culture-et-loisirs/bibliotheque/
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 Danvilleمكتبة 

52, rue Daniel Johnson, Danville 
819 839-3236 

danville.ca/bottin/services/bibliotheque 
 

 Ham-Sud مكتبة
9, chemin Gosford Sud 

819 877-3258, poste 103 
ham-sud.ca/vivre-a-ham-sud/regard-sur-ham-sud/repertoire-des-organismes-de-la-region 

  
 Saint-Adrien مكتبة

1598, principale, Saint-Adrien 
819 828-0137 

www.st-adrien.com/notre-milieu-de-vie/bottin/bibliotheque-municipale  
 

 Saint-Camille مكتبة
93, rue Des Rivières, Saint-Camille 

819-286-8282 
saint-camille.ca/decouvrir-saint-camille/attraits/bibliotheque-municipale  

 
 Saint-Georges-de-Windsor مكتبة

527, rue Principale, Saint-Georges-de-Windsor 
819 828-2716, poste 105 

st-georges-de-windsor.org/citoyens-bibliotheque.php  
 

 Wotton مكتبة
398, rue Monseigneur l'Heureux, Wotton 

819 828-0693 
www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b36/wotton 

 

للسكان  خدمات  
الطوارئ وخدمات الصحیة الرعایة  

 
 مستشفى

475 3e av, Val-des-Sources 
819 879-7151 

 
  CLSC معلومات صحیة

819-879-7181 ou 811 
 

GMF des Sources 
األسرة  طب مجموعة  (GMF) basé au CSSS des Sources. 

475 3e av, Val-des-Sources 
819 879-7151 

 
Régie de l’assurance maladie du Québec  RAMQ 

www.ramq.gouv.qc.ca 
1-800-561-9749 

 :بعض الخدمات المھنیة األخرى
 

Croisée Des Sentiers –  موارد الصحة النفسیة 
241, boulevard Morin, Val-des-Sources 

819 879-4886 

https://danville.ca/bottin/services/bibliotheque
https://ham-sud.ca/vivre-a-ham-sud/regard-sur-ham-sud/repertoire-des-organismes-de-la-region/
https://www.st-adrien.com/notre-milieu-de-vie/bottin/bibliotheque-municipale/
https://saint-camille.ca/decouvrir-saint-camille/attraits/bibliotheque-municipale/
http://st-georges-de-windsor.org/citoyens-bibliotheque.php
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b36/wotton
http://www.ramq.gouv.qc.ca/
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Mc Kenty Carole -  طبیب نفسي 
312 Boul Morin, Val-des-Sources 

819-828-3476 
 

  .Dre Marie-Christine Tremblay inc ,عیادة اسنان
339, 1re Avenue, Val-des-Sources 

819 879-4979 
 

الطبیعي العالج عیادة  Val-des-Sources 
439, rue Binette, Val-des-Sources 

819-879-2629 
 

الطبیعي العالج عیادة  St-François – clinique Asbestos 
290 Boulevard St Luc, Val-des-Sources 

819 716-0667 
Chiro-Clinique Martin Proulx Et Charles Roy - Chiropratique 

270 1re av, Val-des-Sources 
819 879-6107 

 
Paul-André Picard - التدلیك 

312, Boulevard Morin, Val-des-Sources 
819 828-0249  

 
Carrier et Associés - OPTOPLUS   طب العیون 

525 1re av, Val-des-Sources 
819-879-5669 

 
Clinique Énergie Globale Raymond Houde – باإلبر  الوخز مركز  

312 Boulevard Morin, Val-des-Sources 
866 361-4448 

 
Maison Nouvelle Vie – والمخدرات  الكحولیات إدمان عالج دار  

15, Chemin Gosford Nord, Ham-Sud 
819 877-2216 

 

 صیدلیات 
 Jean-Coutu Josée Fréchette صیدلیة

525, 1re avenue, Val-des-Sources 
819 879-6969 

 
 Familiprix Habib Néji (pharmacie affiliée) صیدلیة
431, 1re avenue, Val-des-Sources - 819 879-4022 

5, rue Grove, Danville - 819 839-2779 
 
 

 المؤسسات المالیة
المنطقة  في تأسیسھا تم التي المالیة المؤسسات قائمة یلي فیما  

 
- Caisse Desjardins des Sources 

 Danville etمن مراكز الخدمة الموجودة في  2و  Val-des-Sourcesالمقر الرئیسي في 
Wotton 

  

https://repertoire-sante.ca/asbestos/carrier-et-associes-optoplus
tel:+1%20819-879-5669
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 Caisse Desjardins des Sources  
535, 1re Avenue, Val-des-Sources 

819 879-7167 
 Centre de services de Danville 

39, rue Daniel-Johnson, Danville 
819 879-7167 

 Centre de services de Wotton 
560, rue St-Jean, Wotton  

819 828-2626 
 

- Banque Nationale 
277, 1re avenue, Val-des-Sources 

819 879-5471 
 

- Centre bancaire CIBC 
290, 1re Avenue, Val-des-Sources 

819 879-5469 
 

 مكاتب البرید

Val-des-Sources 
285, Boul. Olivier, Val-des-Sources, QC, J1T 3A0 

Danville 
86, Rue Daniel Johnson, Danville, QC, J0A 1A0 

Saint-Adrien 
1589, Rue Principale, Saint-Adrien, QC, J0A 1C0 

Saint-Camille 
87, Rue Desrivières, Saint-Camille, QC, J0A 1G0 

Saint-Georges-de-Windsor 
581, Rue Principale, Saint-Georges-de-Windsor, QC, J0A 1J0 

Wotton 
445, Rue Gosselin, Wotton, QC, J0A 1N0 

 
المجتمع  موارد  

Comptoir familial 
312, boulevard Morin, Val-des-Sources 

819 879-6333 
 

Cuisine Amitié de la MRC des Sources 
412, boulevard Simoneau, Val-des-Sources 

819 879-4499 
www.rccq.org/fr/cuisine-amitie-de-la-mrc-des-sources  

 
Défi handicap des Sources 

599, boulevard Simoneau, Val-des-Sources 
819 300-6130 

 
Maison des familles FamillAction 
454, rue Binette, Val-des-Sources 

https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81550047#95664
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81550047#36363
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81550047#52606
tel:8198795471
https://www.rccq.org/fr/cuisine-amitie-de-la-mrc-des-sources/
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819 879-0902 
famillaction.org  

 
Popote roulante  

312, boulevard Morin, Val-des-Sources 
819 879-6333 

cabdessources.org/fr/services-aux-individus.html  
 

Centre des femmes du Val-Saint-François (et des Sources) Le point d’ancrage 
Siège social : 75, rue Allen, Windsor 

819 845-7937 Sans frais: 800 909-7937 
cfvsf.com/accueil  

Sur rendez-vous seulement 
 

تجاري عمل لبدء  
MRC des Sources, Développement économique 

309, rue Chassé, Val-des-Sources 
819 879-6661 

mrcdessources.com 

SADC des Sources 
309, rue Chassé, Val-des-Sources 

819 879-7147 
sadcdessources.com 

Gym A21 
309, rue Chassé, Val-des-Sources 

 

األعمال  رواد بین للتواصل  
Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources 

39 rue Dépôt, Danville 
819 300-1484 

ccedessources.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://famillaction.org/
http://cabdessources.org/fr/services-aux-individus.html
https://cfvsf.com/accueil
https://mrcdessources.com/
https://sadcdessources.com/
https://ccedessources.com/
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